SMERNICA
SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU PRE SYSTÉM ZIMNÝCH SÚŤAŽÍ
2014/2015
Slovenský zväz biatlonu vydáva Smernice pre systém zimných súťaží v biatlone pre sezónu 2014/2015,
podľa Pravidiel biatlonu, platných od 1.11.2003, II. vydanie z roku 2009.

I.

VIESSMANN POHÁR V BIATLONE

1. TERMÍNY A MIESTA PRETEKOV
I. kolo

dorast, dospelí

03.-04.01.2015

II. kolo

dorast, dospelí

I. kolo

žiaci

II. kolo

okrem MiA, ŽyA

RP

VP

Osrblie

10.-11.01.2015

RP

VŠ

Osrblie

10.-11.01.2015

RP

VP

Osrblie

Odporúčané

01.02.2015

BIELA STOPA

klasika

Skalka

Odporúčané

07.02.2015

spoločne so SLA

klasika

Skalka

Vyhne/SZB

RP

spoločne so SLA

Country Šprint

Skalka

RP

Osrblie

PsHš

Osrblie

žiaci

14.-15.02.2015

Odporúčané

21.02.2015

III. kolo

žiaci

28.02.2015

III. kolo

dorast, dospelí

28.02.2015

okrem MiA, ŽyA

II. kolo

MiA, ŽyA

01.03.2015

MiA, ŽyA

III. kolo

MiA, ŽyA

07.-08.03.2015

MiA, ŽyA

RP

VP

Skalka

VP

Osrblie

PsHŠ

Osrblie

.

2. OBSAH PRETEKOV
Na jednotlivých podujatiach sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode 1. týchto Smerníc.
Novou testovacou disciplínou biatlonu je VYRAĎOVACÍ ŠPRINT (VŠ). Žiaci majú do kalendára SlP
zaradené odporúčané spoločné kola so SLA klasickou technikou a preteky v Cross Country šprinte, ktoré
nebudú bodované.

3. PRIHLÁŠKY
Pravidlá biatlonu, čl.1.6.
Klub je povinný poslať prihlášku E-mailom na predpísanom formulári do 3 dní pred žrebovaním
a do 15:00 v deň žrebovania potvrdiť menovitú prihlášku. Prihláška e-mailom je platná len po spätnom
potvrdení.
E-mail na prihlasovanie: prihlasky@biathlon.sk
E-mail a telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: prihlasky@biathlon.sk, telefón organizátora
zverejnený v propozíciách.

4. ÚČASŤ NA PRETEKOCH
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu.

5. DOKLADY K PREZENTÁCII
Členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB, bude požadovaný od pretekára ak nie je
uvedený v Súpiske SZB. Súpiska SZB bude pravidelne aktualizovaná .
U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.

6. ŠTARTOVNÉ

Za každé vypísané preteky môže usporiadateľ požadovať štartovné vo výške 1,50 € od žiaka a 3,00 € od
ostatných.

7. PROTESTY
Poplatok za podanie protestu je 5,00 €. (v nadväznosti na čl. 10.1 Pravidiel biatlonu)

II.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. TERMÍN A MIESTO PODUJATIA
M-SR

MiA, ŽyA

03.-04.01.2015

RP

M-SR

MiA, ŽyA

28.02.2015

PsHš

M-SR

žiaci

01.03.2015

VP

Osrblie

M-SR

dorast, dospelí okrem MiA, ŽyA

01.03.2015

VP

Osrblie

M-SR

žiaci, dorast, dospelí okrem MiA, ŽyA 07.-08.03.2015

PsHŠ

Osrblie

RP

VP

Osrblie
Osrblie

2. OBSAH PRETEKOV
V rámci M SR sa uskutočnia preteky v poradí, ako sú uvedené v bode II. 1 týchto Smerníc.

3. PRIHLÁŠKY
Tak ako v bode I.3 týchto Smerníc.

4. ÚČASŤ V PRETEKOCH
Súťažný poriadok, príloha č. 4 Pravidiel biatlonu. Majstrovstvá SR sú otvorené pre všetkých členov SZB,
ktorí boli klasifikovaní minimálne v jedných pretekoch SlP v aktuálnej sezóne ak nie sú držiteľom platnej
VT alebo nie sú členom reprezentačného družstva.

5. DOKLADY PRETEKÁROV
Ako v bode I.5 týchto Smerníc.

6. ŠTARTOVNÉ
Ako v bode I.6 týchto Smerníc.

7. PROTESTY
Tak ako v bode I.7 týchto Smerníc.

8. TITULY
Titul MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIATLONE získa víťaz kategórie vo všetkých individuálnych
pretekoch, podľa čl. 2.2.1, resp. 2.2.3 na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účasťou, podľa prílohy
Pravidiel biatlonu č. 4 - Súťažný poriadok.

III.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV V BIATLONE

Prezídium SZB schvaľuje usporiadanie majstrovstiev krajov v biatlone v sezóne 2014/2015 podľa čl. 4,
prílohy č. 4 Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok. Pre usporiadanie majstrovstiev krajov odporúča január a
február 2015.
Majstrovstvá kraja sa uskutočnia ako otvorené jednodňové preteky, s možnosťou udeľovania II.VT a titulu
Majster kraja, pri dodržaní Pravidiel biatlonu, ustanovení týchto Smerníc a pri včasnom schválení
Propozícií Športovo-technickou komisiou. Organizátorom sa odporúča usporiadať rýchlostné preteky.

IV.

KONTROLNÉ PRETEKY REPREZENTANTOV

Kontrolné preteky reprezentantov organizuje TMK, ktorá určuje, obsah, termíny a bodovanie pretekov.
Účasť športovcov na kontrolných pretekoch je podmienená pozvánkou. Termíny kontrolných pretekov
reprezentantov určuje TMK.

V.

USTANOVENIE O REKLAME

Pretekári všetkých kategórií sú povinní mať na predpažbí očistený priestor v dĺžke 12 cm od spúšte,
smerom k ústiu hlavne na oboch stranách zbrane pre nalepenie sponzorskej nálepky. Pretekár zodpovedá
za to, že bude mať na svojej zbrani nalepenú sponzorskú nálepku. V prípade, že nálepku nebude mať
nalepenú, nebude mu povolený štart.

VI.

POSTARŠENIA - VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie môžu byť pretekári zaradení do
vyššej vekovej kategórie, podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu. Postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4 Pravidiel
biatlonu - Súťažný poriadok. Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej
kategórii berie na základe žiadosti ŠTK SZB na vedomie.

VII. SYSTÉM AKREDITÁCIE
S cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh pretekov a ochranu a komfort pretekárov je potrebné
obmedziť počet osôb pohybujúcich sa v priestoroch pretekov. Z tohto dôvodu budú mať tréneri a personál
potrební pre starostlivosť o pretekárov AKREDITAČNÉ KARTY. Len s akreditačnou kartou bude povolený
vstup do vyhradených priestorov pretekov. Vyhradenými priestormi sú priestor štartu a cieľa, strelnica a
ostatné priestory pretekov, mimo priestorov, na ktoré sa vzťahuje zákaz.
Akreditačné karty si zástupca klubu vyzdvihne pri prezentácii na príslušné podujatie, pričom za každú
vydanú akreditačnú kartu zaplatí zálohu 5 €. Po skončení pretekov a vrátení akreditácie bude záloha
vrátená. V prípade, že klub akreditačné karty nevráti, záloha prepadne v prospech usporiadateľa pretekov.
Počty akreditačných kariet pre jednotlivé kluby sú stanovené na základe počtu prezentovaných pretekárov
nasledovne: 1 pretekár 2 karty, 2 až 4 pretekári 3 karty, 5 až 9 pretekárov 4 karty, 10 a viac pretekárov 5
kariet.

VIII. UPOZORNENIE NA PLATNÉ ZMENY
P SZB na svojom zasadnutí 11.10.2014 schválilo úpravu pravidiel, tak, ako je uvedená v prílohe tejto
smernice a na webovej stránke www.biathlon.sk v sekcii AKTUALITY.
Kompletné znenie Pravidiel biatlonu SZB a platné zmeny sú dostupné na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii PRAVIDLÁ.

IX.

PRAVIDLÁ PRE VYRAĎOVACÍ ŠPRINT

Vyraďovací šprint je testovacia disciplína biatlonu. Skladá sa z troch strelieb (L, L, S) a troch bežeckých
okruhov dlhých cca 800 m.
- Dĺžka trestného kola 75 m.
- Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú rýchlostné, ale môžu
byť aj vytrvalostné preteky. V prípade štartu pretekárov, ktorí nemajú umiestnenie v kvalifikačných
pretekoch, sú zaradení na koniec štartovej listiny a ich poradie sa žrebuje. V prípade, že nebudú
kvalifikačné preteky, postavenie na štarte sa žrebuje. Prvý pretekár štartuje na streleckom stanovišti
číslo 1. V prípade dvoch a viac rozbehov sa na ďalší rozbeh nasadzuje obdobne, najnižšie štartové číslo
štartuje na streleckom stanovišti číslo 1.
- Kontrola výstroja na štarte musí byť umiestnená v prípravnom priestore pred strelnicou.
- Nosenie zbrane podľa ustanovenie Pravidiel biatlonu, čl.7.1.2 (pretekár musí nosiť zbraň na chrbte, s
hlavňou obrátenou hore) platí pre všetky kategórie.
- Vyradený pretekár zo súťaže opustí trať v priestore trestného kola cez stanovište kontroly materiálu.
- Bodovanie pretekov podľa prílohy Pravidiel biatlonu č. 4 – Súťažný poriadok čl. 6.2. Vyradení pretekári
po druhej streleckej položke získajú 1/4 bodov a vyradení pretekári po tretej streleckej položke 1/2
bodov posledného nevyradeného pretekára.
Štart - streľba ležmo (5 nábojov)
pretekár pri štarte stojí so zbraňou na chrbte pred streleckým stanovišti. Zbraň je vybitá so zavretým
záverom. Na štartový povel pretekár strieľa polohu ležmo, odbehne príslušný počet trestných kôl a po trati
pribieha na ďalšiu streleckú položku.
Štafetová streľba ležmo (8 nábojov)
druhá strelecká položka ležmo ako pri pretekoch štafiet čl.8.2 Pravidiel biatlonu

(8 nábojov). Po úspešnej streľbe (zasiahnuté všetky terče) pribieha po trati na ďalšiu streleckú položku.
V prípade neúspešnej streľby (nezasiahnuté všetky terče) je pretekár vyradený a opustí trať v priestore
trestného kola cez stanovište kontroly materiálu.
Štafetová streľba stojmo (8 nábojov)
tretia strelecká položka stojmo ako pri pretekoch štafiet čl.8.2 Pravidiel biatlonu (8 nábojov). Po úspešnej
streľbe (zasiahnuté všetky terče) pribieha po trati do cieľa. Víťaza určí najlepší dosiahnutý čas.
V prípade neúspešnej streľby (nezasiahnuté všetky terče) je pretekár vyradený a opustí trať v priestore
trestného kola cez stanovište kontroly materiálu.

X.

UPOZORNENIE ŠTK

a) Smernicu SZB č. 1/2014 evidencie napomenutí. Cieľom smernice je sprehľadnenie a dokumentácia
porušení pravidiel účastníkov pretekov Slovenských pohárov a Majstrovských súťaží organizovaných
SZB. Smernica vytvára nástroje pre Technických delegátov , Súťažnú porotu a ŠTK lepšie reagovať na
opakujúce sa prehrešky voči pravidlám biatlonu SZB. Smernica je zverejnená na našej webovej stránke
www.biathlon.sk v sekcii SMERNICE.
b) ŠTK upozorňuje pretekárov na povinnosť odstrániť označenie z predošlého značenia zbrane.
c) ŠTK upozorňuje na používanie puzdier na zbrane pri pohybe po športovisku podľa článku 8.5.1.1
Pravidiel biatlonu.
d) Pri oficiálnom tréningu a nástrele podľa článku 8.5.1.2 Pravidiel biatlonu manipulácia so zbraňou
(napr. dobíjanie zásobníkov, manipulácia s mieridlami a pod.) musí prebiehať pri vybratom zásobníku a
otvorenom závere.
e) Pretekárom je zakázané tlakovať zbrane mimo vyhradeného priestoru športoviska podľa článku 8.5.3
Pravidiel biatlonu.
f) Pretekári, ktorí používajú počas pretekov jednu zbraň, si ju musia dať spoločne skontrolovať a označiť
číslom každého pretekára.
g) Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov aj
z pažby a odovzdá ich pretekárovi.
h) ŠTK pripomína povinnosť uvedenú v článku 1.7.4.3 Pravidiel biatlonu „Mená pretekárov, ktorí sa
kvalifikovali, ale nebudú štartovať v pretekoch s hromadným štartom, budú oznámené v kancelárii
pretekov čo najskôr ako je to možné, najneskôr však jednu hodinu pred štartom.“
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá zodpovedný zástupca klubu.
i) ŠTK upozorňuje na povinnosť uvedenú v článku 1.9.2.2 Pravidiel biatlonu „V priestore 100 m pred
a 100 m za strelnicou, v priestore trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión,
v odovzdávacom území a posledných 100 m pred cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.“
a v článku 1.9.2.3 Pravidiel biatlonu „Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí prechádzajúcich cez
štadión je zakázané. Na štadióne je možne státie len vo vyhradených priestoroch štadióna (priestor
štartu, cieľa a strelnice).“
Schválené ŠTK, 25.09.2014

Schválené P SZB, 11.10.2014

ÚPRAVA PRAVIDIEL BIATLONU SZB
11. OKTÓBRA 2014
1.3
KATEGÓRIE PRETEKÁROV - zmeniť
V zime aj v lete určuje SZB 17 vekových kategórii. Najnižšia veková kategória je žiactvo 10-11 ročné a najstaršími
kategóriami sú ženy 31 a muži 46 roční a starší ženy 40 ročné a staršie a muži 50 roční a starší.
1.3.1 ZARADENIE DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ:
muži A
(MiA)
22 - 35 39 roční
ženy A
(ŽyA)
22 - 30 39 roční
muži B
(MiB)
36-45 40-49 roční
ženy B
(ŽyB)
31 40 ročné a staršie
muži C
(MiC)
46 50 roční a starší
1.9
ZÁKAZY A SANKCIE PRE NEPRETEKAJÚCE OSOBY
1.9.2.2 NA TRATIACH - doplnené
Kráčať alebo behať na lyžiach pred, vedľa alebo za pretekárom je zakázané. Dovolené je bežať bez lyží vedľa
pretekára najviac 50 m s cieľom poskytnúť mu informácie o pretekoch alebo nápoj. Je zakázané dotýkať sa
pretekára s cieľom poskytnúť mu pomoc pri pohybe, alebo brániť pretekárom v pohybe. Pomôcť pretekárovi zmeniť
sklzové vlastnosti jeho lyží je počas pretekov zakázané. V priestore 100 m pred a 100 m za strelnicou, v priestore
trestného kola, na všetkých častiach tratí vedúcich cez štadión, v odovzdávacom území a posledných 100 m
pred cieľom je bežanie vedľa pretekára zakázané.
1.9.2.3 NA ŠTADIÓNE - nové
Zdržiavať sa na všetkých častiach tratí prechádzajúcich cez štadión je zakázané. Na štadióne je možné
státie len vo vyhradených priestoroch štadióna (priestor štartu, cieľa a strelnice).
Štadiónom pre tieto účely rozumieme priestor, v ktorom sa preteky uskutočňujú, t.j. priestor štartu a cieľa, strelnica,
trestné kolo, odovzdávacie územie štafiet. Časť tratí, ktoré vedú medzi štartom a cieľom na strelnicu, do a z
trestného kola, do cieľa a do ďalšieho kola.
2.2.5 SÚŤAŽNÝ VÝBOR - VYMEDZENIE POVINNOSTÍ - upravené
Pri organizovaní podujatí SZB celoštátneho významu musia byť nasledovní členovia súťažného výboru držiteľmi
platnej licencie najmenej I. triedy III. triedy: riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca, veliteľ strelnice, veliteľ merania
času, veliteľ tratí a hlavný počtár a tajomník pretekov.
2.5
PROPOZÍCIE - upravené
Organizátor podujatia SZB musí zaslať návrh propozícií na schválenie ŠTK tri mesiace 5 týždňov pred podujatím.
Schválené propozície podujatia zašle všetkým klubom, ktoré sú členmi SZB, na sekretariát SZB a TD, najneskôr
mesiac pred uskutočnením podujatia.
3.2.4

PRIESTOR ŠTARTU PRE PRETEKY ŠTAFIET, SUPERŠPRINTU, PRETEKY SO SKUPINOVÝM A
HROMADNÝM ŠTARTOM - upravené
Priestor štartu musí byť zriadený takým spôsobom, aby všetci pretekári mali zabezpečenú rovnakú lyžiarsku
vzdialenosť až po dosiahnutie spoločnej trate v lete aj v zime. V zime v dĺžke minimálne 35 m od štartovej čiary musí
byť najmenej osem rovnobežne vedených stôp so šírkou 1,2 m medzi jednotlivými dráhami (merané od stredu do
stredu). Počet štartových dráh je podmienený možnosťami areálu a počtom prihlásených štafiet, s cieľom mať čo
najmenší počet štartových radov. Ak je viac ako 1 štartový rad, vzdialenosť medzi radmi musí byť 3,5 m v zime.
Koniec rovnobežných dráh musí byť jasne označený. Na konci prvej rovnobežnej časti tratí musí byť ďalšia hladko
upravená rovina v dĺžke 50 m, bez vyznačenia tratí, postupne sa zbiehajúca, ktorá vedie do pretekárskej trate. Podľa
možnosti neviesť štart cez strelnicu
Priestor štartu musí mať tri hladko upravené koridory, 3m široké. Vzdialenosť medzi jednotlivými radmi
pretekárov musí byť v zime 3 m.

3.3.6.1 FAREBNÉ OZNAČENIE ÚSEKOV - doplnené
Trať musí byť jednotne značená farebnými označovacími tabuľami na strane, ktorá je viac viditeľná v smere
lyžovania. Trať 1 km čierna, 1,2 km fialová, 1,5 km musí byť oranžová, 2 km trať musí byť červená, 2,5 km trať
zelená, 3 km žltá, 3,3 km trať modrá a 4 km trať hnedá. Križovatky musia byť jasne označené farbou trate. Zelenú
farbu v lete je možné nahradiť bielou.
3.3.8.1 TECHNICKÉ PARAMETRE TRATÍ - upravené
aktualizovať v súlade s Prílohou č.1 Jednotlivé druhy pretekov
3.3.9 ODOVZDÁVACIE ÚZEMIE ŠTAFIET- upravené
V pretekoch štafiet musí byť jasne označené odovzdávacie územie, 30 m dlhé a 8 9 m široké v zime a 15 m dlhé a 4
m široké v lete, umiestnené na konci rovného úseku, v takom smere, aby prichádzajúci pretekári mohli lyžovať
kontrolovanou rýchlosťou. Posledných 50 m pred odovzdávacím územím musí byť trať najmenej 8 m široká.
3.3.10 TRESTNÉ KOLO - upravené
Trestné kolo musí byť na oválnej trati so šírkou 5 6 m a dĺžkou 150 m pre kategórie dorastu a dospelých a 75 m pre
žiacke kategórie (plus alebo mínus 5 m), merané na vnútornej strane kola.
3.3.11 TESTOVACIE TRATE - doplnené
V prípade možností môže byť zriadený min. 6 m široký priestor v blízkosti štadióna na testovanie lyží, vrátane
dostatočného priestoru na pohyb na svahu, v dostatočnej vzdialenosti k bunkám na úpravu lyží všetkých
zúčastnených výprav. Sklz dráh Priestor v zjazde musí klesať 20-30 8 – 12 stupňov na dĺžke 25 až 30 m. Testovacie
trate musia byť upravené tak isto ako trať pretekov.
3.4.3.1 STRELECKÉ STANOVIŠTIA - upravené
Strelecká rampa je rozdelená na strelecké stanovištia, z každého stanovišťa môže v jednom čase strieľať len jeden
pretekár. Každé strelecké stanovište musí byť najmenej 2,7 m, ale nie viac ako 3 m široké. Šírka stanovišťa musí byť
označená na obidvoch stranách na streleckej rampe od jej predného okraja do vzdialenosti 1,5 m dozadu červenou
latkou vsunutou do snehu tak, aby bola 2 cm nižšie ako je povrch snehu. V lete vhodnou formou, pričom strelecké
stanovište môže byť široké najmenej 2 metre.
Obidve strany každého stanovišťa musia byť označené od rampy k terčom zástavkami, tyčkami, alebo podobným
značením, ktoré jasne určuje dráhu, ale neprekáža v streľbe - strelecké koridory.
Obidve strany každého stanovišťa musia byť označené od rampy k terčom siedmimi T - značeniami
s tabuľkami max. 20 cm širokými a 15 cm vysokými vo farbách, ktoré prislúchajú farbe čísiel, a ktoré jasne určuje
dráhu (strelecké koridory), ale neprekážajú v streľbe.
3.4.7 ŠTAFETOVÉ MISKY - zrušené
V pretekoch štafiet musí mať každé družstvo svoj terč. Na každom streleckom stanovišti musí byť miska na rezervné
náboje umiestnená 1 m od zeme. Stojany držiace nádobky musia mať otáčavú os a musia umožňovať ľahké branie
rezervných nábojov.
3.4.6 VETERNÍKY - upravené
Na pretekoch a oficiálnych tréningoch musia byť postavené veterníky na strane každej tretej druhej streleckej
dráhy, začínajúc od pravej strany dráhy č. 1, 5 m od streleckej rampy a 20 m od terčov.
3.4.7 STOJANY NA ZBRANE - aktualizovane a upravené
Stojany v primeranom množstve slúžia na ukladanie zbraní pre kategórie mladšieho dorastu, žien 31 40 ročných a
starších, mužov 36-45 40-49 ročných, mužov 46 50 ročných a starších, a žiactva v zime a pre všetky kategórie v
lete. Rozpätie pre jednu zbraň je 35 cm.

Stojany budú číslované po desiatkach, t.j. 1, 11, 21, ... 2, 12, 22, ... a postupnosť číslovania bude z ľavej strany
strelnice v smere behu. V špecifických prípadoch je možné postupnosť číslovania upraviť.
3.4.8 VIDEOKAMERY - nové
Na pretekoch SlP a M SR musia byť na strelnici inštalované videokamery v dostatočnom počte tak, že umiestnenie
a počet kamier úplne zachytáva a dokumentuje všetky aktivity pretekárov na strelnici.
3.5.1 VŠEOBECNE - upravené
Priestor cieľa začína na pretekárskej trati na cieľovej čiare a končí na začiatku bodu kontroly výstroja v cieli a musí
byť najmenej 30 m dlhý a 8 9 m široký. Posledných 50 m pred cieľovou čiarou musí byť rovných, 8 m širokých 9 m
širokých a rozdelených do troch rovnakých dráh so značením, ktoré neprekáža lyžovaniu. Vstup do priestoru cieľa
je povolený len funkcionárom a finišujúcim pretekárom.
4.3.1.7.3SKĹZNICA - upravený dĺžeň
4.3.6.3 SCHVÁLENÉ DRUHY OVLÁDANIA - doplnené
b)
Vyrábané typy, nabíjané zo zásobníka - Suhler B 96 (SRN), Steyr LGB1 (AUT), Anschütz Model 2027 (SRN),
CZ 200, Feinwerkbau P75 biatlon (PWB P75), BI-7-5 P3 Biatlon).
4.4.2.1 ŠPECIFIKÁCIA KONTROLY NA ŠTARTE - doplnené
Sú vykonávané nasledovné kontroly:
•

skontroluje, či má pretekár dostatočný počet zásobníkov, aby mohol bez problémov ukončiť preteky

6.2.3 ŠTART STÍHACÍCH PRETEKOV - upravené
Pretekár musí prísť do priestoru štartu v čase, ktorý mu určí Súťažná porota pre rozmiestnenie do štartových dráh.
Potom bude stáť v štartovej dráhe podľa svojho štartového poradia, prípadne medzi dráhami. Každý aktuálny štart
sa musí uskutočniť v samostatnej dráhe. Fyzickú kontrolu každého štartu robí rozhodca umiestnený na štartovej
čiare na konci každej štartovej dráhy. Rozhodcovia budú brániť prekročeniu štartovej čiary držaním svojej ruky v
horizontálnej polohe na konci dráhy, a rýchlo spustí ruku v presnom štartovom čase pre túto dráhu. Pretekár bude
štartovať, keď je na rade a keď je ruka spustená. Pretekár musí prísť do priestoru štartu najmenej 2 minúty pred
štartom, aby sa zaradil do svojej štartovnej dráhy. Potom bude zaradený v štartovnej dráhe podľa svojho
štartovného poradia. Ak pretekár nie je prítomný na štarte , musí sa na jeho miesto postaviť funkcionár OV.
Každý súčasný (spoločný) štart sa musí uskutočniť v samostatnej dráhe. Fyzická kontrola každého štartu bude
robená rozhodcom umiestneným na štartovnej čiare na konci každej štartovnej dráhy. Pretekári sami
zodpovedajú za štart a musia odštartovať vo svojom predpísanom čase.
6.3.3 ŠTARTY V STÍHACÍCH PRETEKOCH - upravené
Pretekári musia pre svoj predpísaný štart použiť hodiny nastavené pre ich štartovnú dráhu.
Štartovým signálom pre každý štart v stíhacích pretekoch je stiahnutá ruka štartujúceho rozhodcu - štartéra.
6.6.2 MRAZIVÝ VIETOR - zrušená tabuľka
TABUĽKA č. 2 - EKVIVALENTNÉ TEPLOTY K SILE MRAZIVÉHO VETRA RÝCHLOSŤ VETRA V KM/HOD.
7.1.1.2 NEUKONČENIE PRETEKOV - doplnené
Ak pretekár odstúpi z pretekov pred cieľom zo zdravotných dôvodov, musí funkcionár z jeho výpravy bezprostredne
informovať rozhodcu na stanovišti kontroly v cieli, prípadne najbližšieho funkcionára na trati. Ak pretekár odstúpi z
pretekov z iných dôvodov, musí o tom sám bezprostredne informovať rozhodcu na stanovišti kontroly v cieli.
Pretekár je zodpovedný za prevedenie bezpečnostnej kontroly zbrane a za odovzdanie štartového čísla na
stanovišti kontroly v cieli, tak skoro, ako je to možné. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť dôvodom pre finančnú
pokutu podľa disciplinárneho poriadku SZB.

7.1.6 KORČUĽOVANIE V ŠTAFETÁCH, MIEŠANÝCH ŠTAFETÁCH, HROMADNOM A SKUPINOVOM ŠTARTE. zrušené
Korčuľovanie (jedna alebo obidve nohy bokom) je zakázané na tratiach s natiahnutou stopou po štartovej čiare
štafiet, hromadného a skupinového štartu.
8.5
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
8.5.1 VŠEOBECNE - doplnené
Streľba je povolená len na strelnici v oficiálne stanovenom čase. Je zakázané robiť so zbraňou pohyby, ktoré
ohrozujú iné osoby, alebo pretekára samého, alebo ktoré sú považované za nebezpečné.
8.5.5 PRÁCA SO ZBRAŇOU NA STRELNICI - upravené
V kategóriách mladšieho dorastu, žien 31 40 ročných a starších, mužov 36-45 40-49 ročných, mužov 46 50 ročných a
starších a žiakov sa ukladajú zbrane do pripravených stojanov na strelnici, pričom sa primerane uplatňujú
ustanovenia čl. 3.4.8. a čl. 8.5.5.2.
8.5.6 BEZPEČNOSŤ V CIELI A PO SKONČENÍ PRETEKOV - doplnené
Pri všetkých pretekoch SZB musí byť jeden alebo viac rozhodcov na konci priestoru cieľa, ktorí otvoria záver zbrane
každého pretekára. Táto kontrola sa môže uskutočniť len keď je zbraň otočená smerom hore. V tom istom čase
rozhodcovia kontrolujú, či nie sú náboje v nábojovej komore. Rozhodca pri kontrole zbraní v cieli vyberie
pretekárovi všetky nepoužité náboje zo zásobníkov, z pažby a odovzdá ich pretekárovi.
Ak bezpečnostná kontrola nie je urobená, musí si ju pretekár urobiť sám a všetka munícia (náboje) musí byť
vybraná z pažby a zásobníkov.
8.7
PORUCHY A NEFUNKČNOSŤ TERČOV
8.7.1 CHYBNE NASTAVENÝ TERČ - doplnené
Ak sa pretekár postaví na stanovište s chybným terčom, nastaveným na streľbu ležmo pri streľbe stojmo alebo
naopak, musí rozhodca okamžite zabezpečiť prestavenie terča na správnu položku a pokiaľ to nie je možné
rozhodca určí pretekárovi iné strelecké stanovište a ten začne potom streľbu od začiatku.
V prípade, že pretekár vystrelí náboj pri streľbe stojmo na terč chybne nastavený na streľbu ležmo, môže mu byť
zásah započítaný.

Prílohy:
Príloha č.1
Jednotlivé druhy pretekov - aktualizovaná
Príloha č.4
SÚŤAŽNÝ PORIADOK - upravená
Slovenský zväz biatlonu (ďalej len SZB) vydáva súťažný poriadok, ktorý zabezpečuje organizovanie, vykonávanie a
vyhodnocovanie podujatí podľa platných pravidiel biatlonu v Slovenskej republike. Nositeľom biatlonových podujatí
je SZB a usporiadateľom spravidla jeho organizačné zložky.
Všetkých podujatí, organizovaných SZB sa môžu zúčastniť zahraniční pretekári. V prípade ich účasti to bude
podujatie s medzinárodnou účasťou.
2.
Majstrovstvá SR
2.1.2 Je možné uskutočniť M SR s medzinárodnou účasťou, ak je toto uvedené v propozíciách, schválených ŠTK
SZB.
3.
Preteky Slovenského pohára
Preteky slovenského pohára (ďalej len SlP) sa organizujú pre členov SZB ako viac kolová súťaž (M SR v tom) zvlášť
pre letnú i zimnú sezónu. Organizátorom pretekov SlP je SZB. Pre ich usporiadanie platia v plnom rozsahu Pravidlá
biatlonu. Je možné uskutočniť podujatie SlP s medzinárodnou účasťou, ak je toto uvedené v propozíciách,
schválených ŠTK SZB.

Príloha č.8

PRÍKLAD USPORIADANIA STRELNICE - aktualizovaná

Schválené ŠTK, 25.09.2014

Schválené P SZB, 11.10.2014

